




2.2. Функції планування та організації освітнього процесу
2.2.1. Участь у розробці й затвердженні навчальних і робочих 

навчальних планів та графіків навчального процесу відповідно до вимог 
стандартів вищої освіти.

2.2.2. Участь у розробці Положень про основні сфери освітньої 
діяльності академії.

2.2.3. Розробка форм планової та звітної навчальної документації.
2.2.4. Організація процесу планування навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників академії на кожен новий навчальний рік.
2.2.5. Визначення обсягів навчальної роботи по кафедрах на кожний 

навчальний рік за усіма формами навчання та узгодження розподілу 
навчального навантаження між науково-педагогічними працівниками кафедр.

2.2.6. Збір та обробка інформації з деканатів і кафедр для формування 
розкладу навчальних занять, практичної підготовки і контрольних заходів для 
здобувачів вищої освіти.

2.2.7. Замовлення виготовлення навчальної документації та 
забезпечення нею структурних підрозділів академії.

2.2.8. Розробка заходів щодо підготовки академії до нового навчального
року.

2.2.9. Складання розкладу аудиторних занять, контрольних заходів та 
практичної підготовки для здобувачів вищої освіти у визначені терміни.

2.2.10. Організація та облік санкціонованих керівником навчального 
відділу змін розкладу та оперативного оповіщення кафедр, деканатів.

2.2.11. Підготовка та підписання документації щодо проходження усіх 
видів практик студентів.

2.2.12. Організація моніторингу наявного аудиторного фонду та 
ефективності його використання.

2.2.13. Організація та проведення науково-методичних конференцій, 
семінарів щодо удосконаленню освітнього процесу і підвищення педагогічної 
майстерності викладачів.

2.2.14. Участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора академії.
2.2.15. Виконання завдань, які ректорат академії може покласти на 

навчальний відділ щодо питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.
2.2.16. Підготовка розпоряджень та проектів наказів з питань освітньої 

діяльності.
2.2.17. Аналіз показників та підготовка аналітичних матеріалів про 

успішність здобувачів вищої освіти з урахуванням результатів підсумкового 
контролю знань.

2.2.18. Перевірка семестрових та річних звітів з навчальної роботи 
кафедр та оформлення їх для постійного зберігання.

2.2.19. Складання звітів з навчальної роботи та практичної підготовки
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здобувачів вищої освіти за усіма формами навчання.
2.2.20. Підготовка довідок, відповідей на листи з питань освітньої 

діяльності.
2.3. Контролюючі функції

2.3.1. Оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та 
заходів, які стосуються освітньої діяльності.

2.3.2. Контроль за виконанням робочих навчальних планів та графіку 
навчального процесу.

2.3.3. Контроль за плануванням навчального навантаження науково- 
педагогічних працівників академії згідно навчальних планів усіх форм 
навчання.

2.3.4. Контроль стану навчальної-методичної і обліково-звітної 
документації в деканатах і на кафедрах.

2.3.5. Контроль за виконанням науково-педагогічними працівниками 
навчального навантаження.

2.3.6. Контроль за організацією, проведенням та оформленням 
документів усіх видів практик.

2.4. Консультативні функції
2.4.1. Оперативне реагування на нормативно-розпорядчу інформацію, 

яка надходить з Міністерства освіти і науки України, щодо заходів з 
удосконалення системи вищої освіти України.

2.4.2. Участь у роботі Вченої та науково-методичної рад академії.
2.4.3. Підготовка пропозицій ректорату по плануванню освітнього 

процесу в академії.
2.4.4. Систематичне інформування деканів, директорів навчально- 

наукових інститутів та завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та 
інші директивні вказівки з організації навчальної роботи.

2.4.5. Участь у проведенні виробничих нарад з деканами, їх 
заступниками, секретарями ЕК з питань навчальної та методичної роботи в 
академії.

2.4.6. Участь у підготовці і проведенні навчання методистів, секретарів 
факультетів і лаборантів кафедр по забезпеченню освітнього процесу та по 
роботі з Базою ПДАА АСУ «Колос».

2.5. Функції обслуговування єдиної державної бази з питань освіти
2.5.1. Технічне і технологічне обслуговування та супроводження 

спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується для 
внесення даних до Єдиної бази.

2.5.2. Структурна систематизація даних, що містяться в Єдиній базі, 
відповідно до державних та/або галузевих класифікаторів.
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2.5.3. Доступ надавачів та отримувачів освітніх послуг до Єдиної бази у 
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.5.4. Ведення обліку даних про ПДАА, НПП, студентів та абітурієнтів.
2.5.5. Забезпечення взаємодії академії з операторами, що надають 

послуги із створення та підтримки мережі передавання даних, яка 
використовується для доступу до Єдиної бази відповідно до укладених 
договорів.

2.5.6. Організація замовлень на виготовлення документів у сфері освіти 
на підставі даних, що міститься в Єдиній базі, у порядку, встановленому 
Міністерством освіти і науки України.

2.5.7. Здійснення заходів щодо захисту даних, що містяться в Єдиній 
базі, виконання інших функцій із забезпечення функціонування Єдиної бази.

3. ПРАВА НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

Права посадових осіб навчального відділу визначаються посадовими 
інструкціями та Правилами внутрішнього трудового розпорядку академії.

У межах своєї компетенції відділ має право:
3.1. Вносити пропозиції керівництву академії щодо удосконалення освітнього 

процесу.
3.2. Здійснювати контроль за:
а) виконанням Законів України про освіту, Постанов Кабінету Міністрів, 

наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради 
академії та ректорату з питань організації та проведення освітнього процесу;

б) проведенням аудиторних занять, контрольних заходів і практичної 
підготовки згідно відповідних розкладів;

в) своєчасним оформленням планової документації та поданням звітності 
щодо освітнього процесу.

3.3. Доводити до відома кафедр, факультетів, інститутів розпорядження з 
питань планування та організації освітнього процесу.

3.4. З’ясовувати факти порушення освітнього процесу, інформувати про це 
керівництво академії.

3.5. Узгоджувати питання щодо прийому на роботу викладачів та 
співробітників.

3.6. Одержувати від структурних підрозділів академії інформацію про стан 
освітнього процесу та відповідну документацію.

3.7. Залучати в установленому порядку до спільної роботи фахівців інших 
структурних підрозділів.

3.8. Вносити на розгляд ректорату, вченої ради академії питання та 
пропозиції що стосуються діяльності відділу.
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ

4.1. Навчальний відділ несе відповідальність за: своєчасність та якість 
виконання, покладених на нього обов’язків, наказів, розпоряджень ректора та 
першого проректора академії; об’єктивність статистичної звітності; невиконання 
або неналежне виконання співробітниками відділу функціональних обов’язків, 
порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.2. Персональна відповідальність співробітників навчального відділу 
визначається відповідними посадовими інструкціями.

Розробник Положення керівник 
навчального від ділу ПДАА, доцент

УЗГОДЖЕНО:

Перший проректор академії, професор

Л.В. Шульга

Проректор з науково-педагогічної робот *

Начальник юридичного відділу 

Начальник відділу кадрів ПДАА

П.В. Писаренко 

О.М. Костенко 

3.1. Коляденко 

О.М. Овчарук
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